Spa og balletthelg i Vilnius 15 – 18 november 2018
SPAPAKKE – Kr. 4.990,- per pers. 15 – 18 nov
Inkludert i pris er:
• Fly tur/retur Oslo Gardermoen/Vilnius (direktefly)
• 1 bagasje inkludert per person (20kg) + håndbagasje
• Transport til/fra flyplass i Vilnius
• 3 netter i twinrom inkl frokost på Artis Centrum Hotel 4*
• Billetter til Swan Lake (fredag kl 18:30)
• Classical full body massage 60min per person (VILNIUS
SPA).
• Badekåpe og slippers (VILNIUS SPA)
• En treretters middag på Bistro 18
• Gratis inngang til hotellets svømmebasseng, jacuzzi og
sauna 07:00-10:00
• Gratis inngang til Gym
• Ankomstservice (forutsetter minimum 8 personer som
reiser på samme dato)
• 24t norsktalende telefonhjelp
Pris: kun Kr. 4.990,- per pers.
Enkeltromstillegg: 3 netter Kr. 790,- per pers.
Om Vilnius
Vilnius er kanskje en av Europas mest undervurderte og
ukjente storbyer. Med sine 550 000 innbyggere er byen stor
nok til å ha alt av tilbud, men samtidig så føles den liten og
intim. Livet er litt roligere og litt mindre stressfult i Vilnius og
selv om gamlebyen er en av de største i Europa, er den
vakker og behagelig.
Artis Hotel
Et svært koselig hotell lokalisert i gamlebyen med alt av byens
fasiliteter rett utenfor døren. Hotellet har i tillegg det flotte
presidentpalasset som nærmeste nabo. Selve resepsjonen
ligger i det som før i tiden var en bakgård mellom to bygg som
i dag er smeltet sammen og utgjør deler av hotellet. Det er
spesielt og ganske flott med fri sikt rett opp til glasstaket over
resepsjonsarealet. Hotellet ble i juni 2008 utvidet med en
rekke nye rom i et helt nytt bygg og hotellet har nå hele 118
rom og er et av de største hotellene i Vilnius gamleby.

FLYTIDER (direktefly med Norwegian):
15 nov – Oslo Gardermoen 11;20 – Vilnius 14:10
18 nov – Vilnius 10:20 – Oslo Gardermoen 11:10

CLASSICAL FULL BODY MASSAGE 60min
The massage soothes nervous system, reduces muscle tone and
fatigue, and increases stress resistance. Massage therapy
stimulates the release of endorphins (hormones of happiness)
which help to relax, reduce the stress, enhance immunity, and
improve overall well-being and mood.

Om National Opera & Ballet Theatre
National Opera & Ballet theatre ligger ca 8 minutter å
spasere fra Artis hotel. Swan Lake er Piotr Čaikovskij
ballett og en av de mest populære og kjente. Forestillingen
starter kl 18:30 på fredag og det er 1 pause og 2 akter Det
varer 2,5 timer inkludert pause. Vi anbefaler å møte minst
en halv time før for å få med seg atmosfæren, ta inn
folkelivet og kanskje kose seg med et glass vin eller drink
før forestillingen. Vi vil fremskaffe de beste setene som er
tilgjengelige på bestillingstidspunktet.
Spa Vilnius Dia
Spa Vilnius Dia er Vilnius' flotteste og største dagspa. Her
er de profesjonelle til fingerspissene og når man går ned i
spasenterets kjeller/behandlingsavdeling, vil du garantert
forstå vår påstand om at dette er en bortgjemt spaparadis i
Vilnius!
NB! Dette dagspa ligger ca 15 min å spasere fra hotellet!
Det anbefales på det sterkeste å forhåndsbestille tid for
deres spabehandlinger så raskt som mulig etter bestilling.
VIKTIG: Spatur.no kan ikke garantere at alle får (ønskede)
behandlinger "på stedet" som ikke er forhåndsbestilt - selv
om det er inkludert i prisen!
La deg friste mer ved å se de flotte bildene på vår
nettside: www.spatur.no
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